Overzicht van ROS organisaties 'Fasttrack Beeldschermzorg'

Hoe maakt u gebruik van dit overzicht?
Voor de begeleiding en ondersteuning bij de daadwerkelijke implementatie van beeldzorg hebben we hier een overzicht van regionale ondersteuningsstructuren. Indien je
ondersteuning wenst en hierover in gesprek wilt gaan, dan kun je zelf contact opnemen met genoemde partijen die afzonderlijk zichzelf voorstellen in de tabbladen van dit
Excel-bestand. We hebben ook een bestand met organisaties gepubliceerd die bij de organisaties werkzaam zijn.

Ga naar het tabblad van uw keuze.
Let op: Dit overzicht is niet allesomvattend voor alle organisaties die momenteel beschikbaar zijn.
Mocht je als organisatie genoemd willen worden, stuur dan een e-mail naar setup@vitavalley.nl.

setup@vitavalley.nl
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Elaa

Het organiseren van een krachtige eerstelijnszorg in de regio. Die kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar is én aansluit bij
regionale kenmerken en vraagstukken. Dat is waar Elaa voor staat. Of het nu gaat om zorg op de juiste plek, persoonsgerichte zorg,
kwetsbare ouderen, GGZ, geboortezorg, jeugdzorg of palliatieve zorg. Elk vraagstuk vergt een gezamenlijke aanpak van zorgaanbieders,
gemeenten, welzijn, inwoners en zorgverzekeraars. Met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezondere wijk,
gemeente of regio. Daarbij staat voor ons de mens steeds centraal met als ultiem doel: een betere gezondheid voor alle inwoners.
Gezondheid zien wij breed: het gaat om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen in de maatschappij.
Aanbod in het kader van SET /
SETup / SET COVID-19

Elaa levert vanuit ROS-middelen kennis en expertise aan partijen binnen zorg en welzijn waarvoor
samenwerking nodig is om onder andere digitale zorg / e-health te implementeren die voldoet aan de gestelde
normen. Voor individuele zorg- en welzijnorganisaties doet Elaa dit op factuurbasis.

Aanbod omvat specifieke informatie
over aangeboden diensten en fase(n)
waarin diensten aangeboden
worden: 1) aanvraag, 2)
projectvoorbereiding, 3)
implementatie, 4) nazorg, 5) anders:
korte toelichting

Elaa is thuis in alle fases van een project of programma. Ondersteuning wordt geboden bij de aanvraag van
financiering, het schrijven van het programma- of projectplan, voorbereiding, implemenatie en nazorg. Bij
voorkeur doen we dit samen met projectleider van een betrokken organisatie die we ondersteunen maar we
kunnen ook een programma of projectleider leveren.

Benoem specifieke kwaliteiten,
kennis, expertise, kortom uw
toegevoegde waarde als organisatie
voor de organisatie die aan de slag
wil met e-health / beeldzorg

Onze adviseurs kennen niet alleen de regionale en lokale context, de professionals, organisaties en
netwerkwerken, we weten ook hoe de inhoud, regelgeving en financiering eruitziet. Daarbij beschikken we over
een goede mix van kennis en vaardigheden. Zo zijn we experts in het begeleiden van veranderingsprocessen en
in het bouwen van samenwerkingsverbanden. Afhankelijk van de vraag fungeren we als kwartiermaker,
adviseur, procesbegeleider, projectleider of programmamanager. Het realiseren van goede zorg en gezondheid
dichtbij lijkt zo gemakkelijk, maar is een complex proces. Vanuit onze maatschappelijke opdracht dagen we
partijen uit om buiten de eigen kaders te denken, leveren we inhoudelijke kennis en visie en tonen
ondernemerschap.Er is een goede wisselwerking nodig van de eerstelijnsgezondheidszorg met inwoners, met
andere zorg- en welzijnaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. Het toepassen van digitale zorg / ehealth
maakt het nog complexer omdat het diep ingrijpt op interne processen van de afzonderlijke organisaties.

Indien relevant, benoem voor welke
toepassingen in zorg en
ondersteuning uw aanbod geldt

Elaa richt zich op digitale toepassingen die de samenwerking in de zorg vergemakkelijken en op toepassingen die
persoonlijke zorg en welzijn aanvullen c.q. vervangen.

Indien beschikbaar, benoem uw
belangrijkste referenties
Indien relevant, geef aan in welke
regio('s) u actief bent of kunt zijn

Amsterdam en Almere

Contactpersoon 1

Kirsten van der Klein

E-mail

k.vanderklein@elaa.nl

Telefoon

06 438 46 834

Contactpersoon 2
E-mail
Telefoon
Contactgegevens organisatie
Adres

Hoogte Kadijk 143C

Postcode

1018 BH

Plaats

Amsterdam

Link / webadres voor meer
informatie omtrent uw organisatie
en/of aanbod

https://www.elaa.nl/wat-we-doen/

Proscoop

Het organiseren van een krachtige eerstelijnszorg in de regio. Die kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar is én aansluit bij
regionale kenmerken en vraagstukken. Dat is waar Proscoop voor staat. Of het nu gaat om zorg op de juiste plek, persoonsgerichte zorg,
kwetsbare ouderen, GGZ, geboortezorg, jeugdzorg of palliatieve zorg. Elk vraagstuk vergt een gezamenlijke aanpak van zorgaanbieders,
gemeenten, welzijn, inwoners en zorgverzekeraars. Met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezondere wijk,
gemeente of regio. Daarbij staat voor ons de mens steeds centraal met als ultiem doel: een betere gezondheid voor alle inwoners.
Gezondheid zien wij breed: het gaat om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen in de maatschappij

Aanbod in het kader van SET /
SETup / SET COVID-19

Proscoop levert vanuit ROS-middelen kennis en expertise aan partijen binnen zorg en welzijn waarvoor
samenwerking nodig is om onder andere digitale zorg / e-health te implementeren die voldoet aan de gestelde
normen. Voor individuele zorg- en welzijnorganisaties doet Proscoop dit op factuurbasis.

Aanbod omvat specifieke informatie
over aangeboden diensten en fase(n)
waarin diensten aangeboden
worden: 1) aanvraag, 2)
projectvoorbereiding, 3)
implementatie, 4) nazorg, 5) anders:
korte toelichting

Proscoop is thuis in alle fases van een project of programma. Ondersteuning wordt geboden bij de aanvraag van
financiering, het schrijven van het programma- of projectplan, voorbereiding, implemenatie en nazorg. Bij
voorkeur doen we dit samen met projectleider van een betrokken organisatie die we ondersteunen maar we
kunnen ook een programma of projectleider leveren.

Benoem specifieke kwaliteiten,
kennis, expertise, kortom uw
toegevoegde waarde als organisatie
voor de organisatie die aan de slag
wil met e-health / beeldzorg

Onze adviseurs kennen niet alleen de regionale en lokale context, de professionals, organisaties en
netwerkwerken, we weten ook hoe de inhoud, regelgeving en financiering eruitziet. Daarbij beschikken we over
een goede mix van kennis en vaardigheden. Zo zijn we experts in het begeleiden van veranderingsprocessen en
in het bouwen van samenwerkingsverbanden. Afhankelijk van de vraag fungeren we als kwartiermaker,
adviseur, procesbegeleider, projectleider of programmamanager. Het realiseren van goede zorg en gezondheid
dichtbij lijkt zo gemakkelijk, maar is een complex proces. Vanuit onze maatschappelijke opdracht dagen we
partijen uit om buiten de eigen kaders te denken, leveren we inhoudelijke kennis en visie en tonen
ondernemerschap.Er is een goede wisselwerking nodig van de eerstelijnsgezondheidszorg met inwoners, met
andere zorg- en welzijnaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. Het toepassen van digitale zorg / ehealth
maakt het nog complexer omdat het diep ingrijpt op interne processen van de afzonderlijke organisaties.

Indien relevant, benoem voor welke
toepassingen in zorg en
ondersteuning uw aanbod geldt

Proscoop richt zich op digitale toepassingen die de samenwerking in de zorg vergemakkelijken en op
toepassingen die persoonlijke zorg aanvullen c.q. vervangen.

Indien beschikbaar, benoem uw
belangrijkste referenties

We zijn bij verschillende programma's betrokken zoals Regionale Zorgalliantie Zwolle, Vitaal Vechtdal,
Achterhoek Gezondste Regio. We werken daarbij samen met meerdere partijen waaronder regionale
zorggroepen van huisartsen.

Indien relevant, geef aan in welke
regio('s) u actief bent of kunt zijn

Proscoop is werkzaam in de regio's: Drenthe, Flevoland (uitgezonderd Almere), Overijssel (uitgezonderd
Twente), Veluwe, Apeldoorn, Achterhoek, Arnhem.

Contactpersoon 1

Henk Bloten

E-mail

henk.bloten@proscoop.nl

Telefoon

06 25057023

Contactpersoon 2

Anita Lahuis

E-mail

anita.lahuis@proscoop.nl

Telefoon

06 57 43 68 79

Contactgegevens organisatie
Adres

Dr. Klinkertweg 16

Postcode

8025BS

Plaats

Zwolle

Link / webadres voor meer
informatie omtrent uw organisatie
en/of aanbod

https://www.proscoop.nl/wat-wedoen/

Zorgimpuls

Het organiseren van een krachtige eerstelijnszorg in de regio. Die kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar is én aansluit bij
regionale kenmerken en vraagstukken. Dat is waar Zorgimpuls voor staat. Of het nu gaat om zorg op de juiste plek, persoonsgerichte zorg,
kwetsbare ouderen, GGZ, geboortezorg, jeugdzorg of palliatieve zorg. Elk vraagstuk vergt een gezamenlijke aanpak van zorgaanbieders,
gemeenten, welzijn, inwoners en zorgverzekeraars. Met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezondere wijk,
gemeente of regio. Daarbij staat voor ons de mens steeds centraal met als ultiem doel: een betere gezondheid voor alle inwoners.
Gezondheid zien wij breed: het gaat om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen in de maatschappij.
Aanbod in het kader van SET /
SETup / SET COVID-19

Zorgimpuls levert kennis en expertise aan partijen binnen zorg en welzijn waarvoor samenwerking nodig is om
onder andere digitale zorg/ eHealth te implementeren die voldoet aan de gestelde normen. Afhankelijk van de
vraag en de organisatie met de vraag is dit op basis van ROS-middelen of op basis van factuur.

Aanbod omvat specifieke informatie
over aangeboden diensten en fase(n)
waarin diensten aangeboden
worden: 1) aanvraag, 2)
projectvoorbereiding, 3)
implementatie, 4) nazorg, 5) anders:
korte toelichting

Zorgimpuls is thuis in alle fases van een project of programma. Ondersteuning wordt geboden bij de aanvraag
van financiering, het schrijven van het programma- of projectplan, voorbereiding, implemenatie en nazorg. Bij
voorkeur doen we dit samen met projectleider van een betrokken organisatie die we ondersteunen maar we
kunnen ook een programma of projectleider leveren.

Benoem specifieke kwaliteiten,
kennis, expertise, kortom uw
toegevoegde waarde als organisatie
voor de organisatie die aan de slag
wil met e-health / beeldzorg

Onze adviseurs kennen niet alleen de regionale en lokale context, de professionals, organisaties en
netwerkwerken, we weten ook hoe de inhoud, regelgeving en financiering eruitziet. Daarbij beschikken we over
een goede mix van kennis en vaardigheden. Zo zijn we experts in het begeleiden van veranderingsprocessen en
in het bouwen van samenwerkingsverbanden. Afhankelijk van de vraag fungeren we als kwartiermaker,
adviseur, procesbegeleider, projectleider of programmamanager. Het realiseren van goede zorg en gezondheid
dichtbij lijkt zo gemakkelijk, maar is een complex proces. Vanuit onze maatschappelijke opdracht dagen we
partijen uit om buiten de eigen kaders te denken, leveren we inhoudelijke kennis en visie en tonen
ondernemerschap. Er is een goede wisselwerking nodig van de eerstelijnsgezondheidszorg met inwoners, met
andere zorg- en welzijnaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. Het toepassen van digitale zorg / ehealth
maakt het nog complexer omdat het diep ingrijpt op interne processen van de afzonderlijke organisaties.

Indien relevant, benoem voor welke
toepassingen in zorg en
ondersteuning uw aanbod geldt

Zorgimplus richt zich op digitale toepassingen die de samenwerking in de zorg vergemakkelijken en op
toepassingen die persoonlijke zorg aanvullen c.q. vervangen.

Indien beschikbaar, benoem uw
belangrijkste referenties
Indien relevant, geef aan in welke
regio('s) u actief bent of kunt zijn

Rotterdam- Rijnmond

Contactpersoon 1

Tanja Swinkels

E-mail

t.swinkels@zorgimpuls.nl

Telefoon

06 109 05 595

Contactpersoon 2

Christine Geluk

E-mail

info@zorgimpuls.nl

Telefoon

010 - 24 10 222

Contactgegevens organisatie
Adres

Marconistraat 16

Postcode

3029 AK

Plaats

Rotterdam

Link / webadres voor meer
informatie omtrent uw organisatie
en/of aanbod

https://www.zorgimpuls.nl/

ROS Friesland

Het organiseren van een krachtige eerstelijnszorg in de regio. Die kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar is én aansluit bij
regionale kenmerken en vraagstukken. Dat is waar ROS Friesland voor staat. Of het nu gaat om zorg op de juiste plek, persoonsgerichte
zorg, kwetsbare ouderen, GGZ, geboortezorg, jeugdzorg of palliatieve zorg. Elk vraagstuk vergt een gezamenlijke aanpak van
zorgaanbieders, gemeenten, welzijn, inwoners en zorgverzekeraars. Met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een
gezondere wijk, gemeente of regio. Daarbij staat voor ons de mens steeds centraal met als ultiem doel: een betere gezondheid voor alle
inwoners. Gezondheid zien wij breed: het gaat om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen in de maatschappij.
Aanbod in het kader van SET /
SETup / SET COVID-19

ROS Friesland biedt kennis en expertise aan partijen binnen zorg en welzijn, waarbij de eerstelijns zorg betrokken
is, en waarvoor samenwerking nodig is om onder andere digitale zorg / e-health te implementeren. Mogelijk
kunnen (onderdelen van) de dienstverlening vanuit ROS middelen gefinancierd worden. Informeer naar de
mogelijkheden.

Aanbod omvat specifieke informatie
over aangeboden diensten en
fase(n) waarin diensten aangeboden
worden: 1) aanvraag, 2)
projectvoorbereiding, 3)
implementatie, 4) nazorg, 5) anders:
korte toelichting

ROS Friesland is thuis in alle fases van een project of programma. Ondersteuning wordt geboden bij de aanvraag
van financiering, strategisch advies, het schrijven van het programma- of projectplan, voorbereiding,
implemenatie en nazorg.

Benoem specifieke kwaliteiten,
kennis, expertise, kortom uw
toegevoegde waarde als organisatie
voor de organisatie die aan de slag
wil met e-health / beeldzorg

Onze adviseurs kennen niet alleen de regionale en lokale context, de professionals, organisaties en
netwerkwerken, we weten ook hoe de inhoud, regelgeving en financiering eruitziet. Daarbij beschikken we over
een goede mix van kennis en vaardigheden. Zo zijn we experts in het begeleiden van veranderingsprocessen en in
het bouwen van samenwerkingsverbanden. Afhankelijk van de vraag fungeren we als kwartiermaker, adviseur,
procesbegeleider, projectleider of programmamanager. Het realiseren van goede zorg en gezondheid dichtbij lijkt
zo gemakkelijk, maar is een complex proces. Vanuit onze maatschappelijke opdracht dagen we partijen uit om
buiten de eigen kaders te denken, leveren we inhoudelijke kennis en visie en tonen ondernemerschap. Er is een
goede wisselwerking nodig van de eerstelijnsgezondheidszorg met inwoners, met andere zorg- en
welzijnaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. Het toepassen van digitale zorg / ehealth maakt het nog
complexer omdat het diep ingrijpt op interne processen van de afzonderlijke organisaties.

Indien relevant, benoem voor welke
toepassingen in zorg en
ondersteuning uw aanbod geldt

ROS Friesland richt zich op digitale toepassingen die de samenwerking in de zorg vergemakkelijken en op
toepassingen die persoonlijke zorg aanvullen c.q. vervangen.

Indien beschikbaar, benoem uw
belangrijkste referenties
Indien relevant, geef aan in welke
regio('s) u actief bent of kunt zijn

ROS Friesland is werkzaam in de
provincie Friesland.

Contactpersoon 1

Jildou de Jong

E-mail

j.dejong@rosfriesland.nl

Telefoon

0642838612

Contactpersoon 2
E-mail
Telefoon
Contactgegevens organisatie
Adres

Dalhuysenstraat 35

Postcode

8448 EW

Plaats

Heerenveen

Link / webadres voor meer
informatie omtrent uw organisatie
en/of aanbod

https://www.rosfriesland.nl/

Zorgadvies Groningen

Het organiseren van een krachtige eerstelijnszorg in de regio die kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar is én aansluit bij
regionale kenmerken en vraagstukken, dat is waar Zorgadvies Groningen voor staat. Of het nu gaat om zorg op de juiste plek, continuiteit
van zorg, kwetsbare ouderen, GGZ of geboortezorg. Elk vraagstuk vergt een eigen en meestal gezamenlijke aanpak waarbij bijvoorbeeld
zorgverleners, gemeenten, welzijn, inwoners en zorgverzekeraars betrokkenen zijn. Met professionals, organisaties en netwerken realiseren
wij de gewenste resultaten. Daarbij staat voor ons de mens steeds centraal met als ultiem doel: een betere gezondheid voor alle inwoners.
Gezondheid zien wij breed: het gaat om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen in de maatschappij.

Aanbod in het kader van SET /
SETup / SET COVID-19

Zorgadvies Groningen biedt kennis en expertise aan partijen binnen zorg en welzijn, waarbij de eerstelijns zorg
betrokken is, en waarvoor samenwerking nodig is om onder andere digitale zorg / e-health te implementeren.
Mogelijk kunnen (onderdelen van) de dienstverlening vanuit ROS middelen gefinancierd worden. Informeer naar
de mogelijkheden.

Aanbod omvat specifieke informatie
over aangeboden diensten en
fase(n) waarin diensten aangeboden
worden: 1) aanvraag, 2)
projectvoorbereiding, 3)
implementatie, 4) nazorg, 5) anders:
korte toelichting

Zorgadvies Groningen is thuis in alle fases van een project of programma. Ondersteuning wordt geboden bij de
aanvraag van financiering, strategisch advies, het schrijven van het programma- of projectplan, voorbereiding,
implementatie en nazorg.

Benoem specifieke kwaliteiten,
kennis, expertise, kortom uw
toegevoegde waarde als organisatie
voor de organisatie die aan de slag
wil met e-health / beeldzorg

Onze adviseurs kennen niet alleen de regionale en lokale context, de eerstelijns zorg professionals, organisaties
en netwerkwerken, we weten ook hoe de inhoud, regelgeving en financiering eruitziet. Daarbij beschikken we
over een goede mix van kennis en vaardigheden. Zo zijn we experts in het begeleiden van
veranderingsprocessen, de vertaling te maken naar de organisatie van zorg en borging van veranderingen in
afspraken én in het bouwen van samenwerkingsverbanden. Afhankelijk van de vraag fungeren we als
kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, projectleider of programmamanager. Het realiseren van goede
(digitale) zorg en gezondheid dichtbij lijkt zo gemakkelijk, maar is een complex proces. Vanuit onze
maatschappelijke opdracht dagen we partijen uit om buiten de eigen kaders te denken, leveren we inhoudelijke
kennis en visie en werken daarnaast praktisch en resultaatgericht.

Indien relevant, benoem voor welke
toepassingen in zorg en
ondersteuning uw aanbod geldt

Zorgadvies Groningen richt zich op digitale toepassingen die de samenwerking in de zorg vergemakkelijken en op
toepassingen die persoonlijke zorg aanvullen c.q. vervangen.

Indien beschikbaar, benoem uw
belangrijkste referenties
Indien relevant, geef aan in welke
regio('s) u actief bent of kunt zijn

Zorgadvies Groningen is werkzaam in de provincie Groningen.

Contactpersoon 1

Hinda Stegeman

E-mail

h.stegeman@zorgadviesgroningen.nl

Telefoon

050-2115620

Contactpersoon 2
E-mail
Telefoon
Contactgegevens organisatie
Adres

Paterswoldseweg 806

Postcode

9728 BM

Plaats

Groningen

Link / webadres voor meer
informatie omtrent uw organisatie
en/of aanbod

https://zorgadviesgroningen.nl

